Aktuella redovisningsfrågor
Umeå 2019-11-21
Malmö 2019-11-28
Stockholm 2019-12-03
Göteborg 2019-12-05

Kommunalekonomernas förening inbjuder till temadagar om aktuella redovisningsfrågor
med inriktning på nyheter och tips inför 2019 års bokslut och nyheter inför
redovisningsåret 2020.

Programpunkter
Ur innehållet
•
Konsekvenser av ny lagstiftning och normgivning, bl.a.
o

hantering av ändrad redovisningsprincip och rättelse av fel

o

nya krav på årsredovisningen

o

intäktsredovisning

o

redovisning av pensioner

o

leasing

•

Iakttagelser i 2018 års årsredovisningar

•

Synpunkter och önskemål på Rådet för kommunal redovisnings arbete

Målsättningen med dagen är att det ska finnas stort utrymme för diskussion och
erfarenhetsutbyte, därför är deltagarantalet begränsat. Dagen är också ett utmärkt tillfälle
att framföra utvecklingsönskemål till Rådet för kommunal redovisning.

Medverkande
Torbjörn Tagesson, Kanslichef, Rådet för kommunal redovisning
Ola Eriksson, Kanslichef, Kommunalekonomernas förening

Praktiska upplysningar
Plats och tid

Temadagen genomförs i:
Umeå den 21 november på Scandic Plaza, Storgatan 40.
Göteborg den 5 december på Clarion Hotel Odin, Odinsgatan 6.
Stockholm den 3 december på Saturnus Konferens, Hornsgatan 15.
Malmö den 28 november på Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62.
Vi startar kl. 09.30 och håller på till kl. 16.00. Kaffe serveras från kl.
09.00.

Kostnad

Fram till 11/10

Efter 11/10

Medlem

2 750:-

3 550:-

Icke medlem

3 750:-

4 550:-

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.
Bli medlem

Bli medlem på föreningens hemsida www.kef.se

Anmälan

Anmälan görs på www.kef.se senast den 28/10 2018.
Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en
kollega i stället! Antalet platser är begränsat. Vi förbehåller oss rätten
att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Förfrågningar

Kursinnehåll:
Ola Eriksson, 026-12 82 82, ola.eriksson@kef.se
Kursadministrativa frågor:
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8–12)
medlem@kef.se

Bekräftelse

Besked om deltagande m.m. skickas ut i mail.

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

